
  Návrh na AKTIV STK 2017 

 1 

Návrh 1. 

 

Navýšení družstev ve 2. Lize ze současných 6 ti na 8 oddílových družstev. V terčové 

lukostřelbě se střílí 2. Liga pouze na sestavu WA 720 70m. 

 

Návrh 2. 

 

Zrušení medailí za kvalifikaci na MČR v kategorii dospělí a dorost. Medaile u žákovských 

kategorií se budou udělovat v terčové lukostřelbě za jednotlivé tratě.  

 

Návrh 3. 

 

Dodatek k pravidlům oblékání 

 

Camo 

 

Závody pořádané ČLS se smí střílet s luky, které mají Camo potisk. Camo příslušenství 

(dalekohledy, batohy, obuv apod.) však není povolené. Jiné typy maskujícího oblečení a 

doplňků (čepice, pláštěnky atd.), které můžou způsobit splynutí střelce s okolím, není 

povoleno z důvodů střelcovy bezpečnosti. Toto platí obzvláště v terénní lukostřelbě. 

 

Návrh 4. 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV NA MČR 

 

 Předběžné přihlašování složení družstev na MČR. Přihlášení družstev spolu 

s přihláškou. V případě hostování lze doplňovat družstva maximálně týden před závodem, 

s možnou finální úpravou jmen při prezenci na MČR. Počty družstev by však byly konečné.   

 

Návrh 5. 

Změna článku 5.3.6. změna zabezpečujícího LO na ČLS. Týká se pouze úhrad nákladů pro 

MČR. 

5.3.6 Úhrada nákladu ̊  

Úhradu nákladů, výdaju ̊ a odměn pro činovníky ČLS a rozhodčí provádí (technicky 

zabezpečující LO (LK) )=ČLS. Úhrada nákladů bude provedena bankovním převodem. 

Návrh 6. 

 

Pokud budou ligové závody omezovat účast pro jiné než ligové střelce a tím omezí účast na 

pohárovém závodu jiným kategoriím či střelcům, musí zajistit, že v neděli následuje 

pohárový závod přednostně pro tyto kategorie či střelce, kteří se nemohli sobotního závodu 

zúčastnit z kapacitních důvodů. 

 

Zdůvodnění: 

Doplněné znění pro pohárové závody v terčové lukostřelbě. Týká se hlavně kategorie 

kadetů. 
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Návrh 7. 

 

Střelec nemůže být v jedné sezóně v jedné soutěžní sestavě veden ve více kategoriích ČP. 

Např. pokud je střelec junior, veškeré jeho výsledky ČP jsou zapisované do juniorské 

kategorie a to i přes to, že střílí ligu dospělých či MČR. Má možnost bodovat do ligy, či získat 

titul na MČR dospělých, ale stále střílí kategorii juniorů, díky stejné sestavě se mu závod 

započítává do juniorské kategorie.  

 

Návrh 8. 

 

NÁVRH NA DOPLNĚNÍ SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU  

NOVÝ MODEL MČR v Terčové lukostřelbě dospělých a dorostu 

 

MČR v terčové lukostřelbě dospělých a dorostu bude probíhat jako vícedenní závod. 

Registrace závodníků proběhne nejdříve v pátek od 14:00. Kvalifikace proběhne v pátek. 

Eliminace jednotlivců a družstev a Mix týmů až do ½ proběhne v sobotu. V neděli následuje 

střelba na finálové střelnici pro jednotlivce a družstva doprovázená přímým přenosem.  

 

Zdůvodnění: 

Jde o zatraktivnění a zviditelnění Mistrovské soutěže a o větší dramatičnost při finálové 

střelbě.  

 

 

Zpracovala: Kateřina Končalová 


